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I 

I medhold av plan- og bygningslovens § 12-7 gjelder disse reguleringsbestemmelsene for det 

området som er avgrenset på plankartet med reguleringsplangrense. 

  

 

 

II 

I medhold av plan- og bygningslovens § 12-5 er området regulert til følgende arealformål: 

 

 

1. BEBYGGELSE OG ANLEGG  

1.1  Boligbebyggelse B1 

1.2     Parkeringsareal B2 

 

2. SAMFERDSELSANLEGG OG TEKNISK INFRASTRUKTUR 

2.1 Gang- og sykkelveg SGS 

 

3. GRØNNSTRUKTUR 

3.1 Friområde GF 

 

 

III  

I medhold av plan- og bygningslovens § 12-6, jf. § 11-8 tredje ledd, er det fastsatt følgende 

hensynssoner: 

 

HENSYNSSONER 

 

Bevaring av kulturmiljø H 570 1-3 

a) Kulturmiljøet består av et bolighus med tun innenfor byggegrensen og et hageanlegg 

fra østfasaden og nedover mot sørøst.  Hensynsonene skal sikre at den opprinnelige 

delen av bolighuset i sone H 570_1 bevares, at bygningsmiljøet i sone H570_2 

opprettholdes og at muren i kulturmiljøet H 570_3 bevares. Bolighuset er opprinnelig 
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et sommersted fra 1855 som skal bevares på grunn av sin kulturhistoriske verdi og 

autentiske utseende. Muren ble bygd som en del av hageanlegget til sommerstedet, og 

den visuelle forbindelsen mellom de to sonene skal opprettholdes. 

b) Tiltak i hensynssonene som er unntatt søknadsplikt etter plan- og bygningslovens §20-

3, skal forhåndsvurderes av kommunens fagkompetanse innen kulturminnevern. 

 

IV 
I medhold av plan- og bygningslovens § 12-7 er det gitt følgende bestemmelser om bruk og 

utforming av bygninger og arealformål i planområdet: 

 

 

1. BEBYGGELSE OG ANLEGG 

 

1.1  Boligbebyggelse B1 innenfor hensynssonen 

a)  Det opprinnelige bolighuset tillates ikke revet. Vernet innbefatter utvendige fasader, 

takform, ytterveggenes tømmerkjerne og etasjeskiller. Følgende innvendige elementer 

tillates ikke fjernet: den opprinnelige trappa mellom 1. og 2. etasje, grua på kjøkkenet 

og veggmalerier i stue mot sør og spisestue mot nord. Malerier tillates å bli 

tildekket/skånsomt innbygd. 

  

b) Det opprinnelige bolighuset skal vedlikeholdes etter antikvariske prinsipper dvs. at 

reparasjoner baseres på bruk av materialer og teknikker tilpasset bygningens 

egenart. Utskifting av originale bygningsdeler tillates kun når vedlikehold ikke er 

mulig. Utskifting av ikke originale bygningsdeler tillates hvis nye deler er kopier av 

bygningsdeler som har vært brukt i huset eller i sammenliknbare anlegg. 

 

c) Boligens inngangsparti tillates revet. Ved prosjektering av nytt inngangsparti skal 

historisk dokumentasjon av bygningen eller tilsvarende anlegg være grunnlag for 

utformingen. Inngangspartiet skal være tilpasset den vernende bygningen med tanke 

på proporsjoner, takvinkel, symmetri og bygningsdetaljer. Eksisterende overlysvindu 

skal gjenbrukes.   

 

d)  Boligens tilbygg mot nord-vest tillates revet. Gavlveggen på vernet bygning skal da 

tilbakeføres til opprinnelig dokumenterbart utseende.  

 

e) Ved riving av tilbygg tillates oppføring av en ny bygning som kan inneholde en 

boenhet innenfor byggegrensen. Bygningens kotehøyde ved gesims skal ikke være 

høyere enn hovedhusets kotehøyde ved gesims. Detaljeringer og fargebruk skal være 

underordnet og nedtonet i forhold til hovedhuset. Bygningen kan være frittstående 

eller forbundet med den vernede bygningen med et mellombygg. Mellombygget skal 

ikke være større enn at funksjonen som gang mellom eksisterende bygg og nytt bygg 

tilfredsstilles. Maksimalt tillatt areal for ny bebyggelse er BYA=45 m2. 

 

f) Garasjebygg tillates revet og erstattet av ny garasje innenfor byggegrensen. Ny garasje 

kan ikke plasseres foran den vernede bygningens hovedfasade mot vest. Garasjens 

utforming skal være tilpasset sin funksjon og bygningsmiljøet i hensynssonen. 

Maksimalt tillatt BYA=40 m2. Maksimal gesimshøyde er 3 meter i forhold til planert 

terrengs gjennomsnittsnivå rundt bygningen. 
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g) Det tillates oppført et uthus/bod innenfor byggegrensen. Uthusets utforming skal være  

            tilpasset sin funksjon og bygningsmiljøet i hensynssonen. Maksimal tillatt  

            BYA=15 m2. Maksimal gesimshøyde er 3 meter i forhold til planert terrengs  

gjennomsnittsnivå rundt bygningen.   

 

h) Det tillates oppført en paviljong i hagen utenfor byggegrensen. Med paviljong  

menes en bygning med tak og uten tette vegger, dvs. det tillates glass i åpningene. 

Utformingen skal være tilpasset bygningsmiljøet i hensynssonen. Den tillates ikke 

plassert foran den vernede bygningens hovedfasade mot øst. Maksimalt tillatt BYA=5 

m2.   

 

i) Maksimalt tillatt bebygd areal BYA på eiendommen er 250 m2. 

 

1.2 Parkeringsareal B2 

a) Arealet kan brukes til oppstilling av kjøretøy og sykler. 

b) Bebyggelse tillates ikke.  

 

2. SAMFERDSELSANLEGG OG TEKNISK INFRASTRUKTUR 

2.1 Gang- og sykkelveg o_SGS opprettholdes i en bredde av 3 meter. 

 

3. GRØNNSTRUKTUR 

3.1   Friområde o_GF 

 

a) Forstøtningsmuren bevares som en opprinnelig del av hageanlegget til sommerstedet 

Fredriksberg.  

 

b) Tiltak i grunnen som kan medføre skader på muren eller utglidning tillates ikke. 

Vurderingen skal være dokumentert av fagkompetanse innen landskapsutforming. 

 

c) Oppsetting av skilt, benker, mindre lekeapparater og liknende tillates når dette ikke 

skjemmer eller visuelt forstyrrer kulturmiljøet.  

 

 

 


